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1. Ošetřovatelský proces u nemocného s akutním respiračním onemocněním  

Popis anatomie a fyziologie dýchacího systému, charakteristika onemocnění, příčiny, 

příznaky, diagnostika, léčba, specifika ošetřovatelské péče. 

 

2. Ošetřovatelský proces u nemocného s astma bronchiale 

Popis anatomie a fyziologie dýchacího systému, charakteristika onemocnění, příčiny, 

příznaky, diagnostika, léčba, specifika ošetřovatelské péče. 

 

3. Ošetřovatelský proces u nemocného s ICHS (angina pectoris, infarkt myokardu) 

Popis anatomie a fyziologie srdce, charakteristika onemocnění, příčiny a rizikové faktory, 

příznaky, diagnostika, léčba, komplikace, specifika ošetřovatelské péče. 

 

4. Ošetřovatelský proces u nemocného s hypertenzí 

Popis anatomie a fyziologie srdce, charakteristika onemocnění, příčiny a rizikové faktory, 

příznaky, diagnostika, léčba, komplikace, specifika ošetřovatelské péče. 

 

5. Ošetřovatelský proces u nemocného s tromboflebitidou, flebotrombózou, plicní embolií 

Popis anatomie a fyziologie cév a cévního řečiště, charakteristika onemocnění, rizikové 

faktory, příčiny,  příznaky, diagnostika, léčba, specifika ošetřovatelské péče. 

 

6. Ošetřovatelský proces u nemocného s ICHDKK 

Popis anatomie a fyziologie cév a cévního řečiště, charakteristika onemocnění, rizikové 

faktory, příčiny, příznaky, diagnostika, léčba, komplikace, specifika ošetřovatelské péče. 

 

7. Ošetřovatelský proces u nemocného s vředovou chorobou gastroduodena 

Popis anatomie a fyziologie trávicího systému, charakteristika onemocnění, rizikové faktory, 

příčiny, příznaky, diagnostika, léčba, komplikace, specifika ošetřovatelské péče. 

 

8. Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním střev (Crohnova nemoc, ulcerózní 

kolitida) 

Popis anatomie a fyziologie trávicího systému, charakteristika onemocnění, příčiny, příznaky, 

diagnostika, léčba, komplikace, specifika ošetřovatelské péče. 

 

9. Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním jater (cirhóza, selhání jater) 

Popis anatomie a fyziologie trávicího systému se zaměřením na játra, charakteristika 

onemocnění, příčiny, příznaky, diagnostika, léčba, komplikace, specifika ošetřovatelské péče. 
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10. Ošetřovatelský proces u ženy před-během-po porodu, v šestinedělí 

Popis anatomie a fyziologie ženského pohlavního systému, menstruační cyklus, těhotenství, 

doby porodní, laktace, systém rooming in. 

 

11. Ošetřovatelský proces u nemocného se střevní neprůchodností 

Popis anatomie a fyziologie trávicího systému, charakteristika onemocnění a typy, příčiny, 

příznaky, diagnostika, léčba, komplikace, specifika ošetřovatelské péče. 

 

12. Ošetřovatelský proces u nemocného s apendicitidou 

Popis anatomie a fyziologie trávicího systému se zaměřením na střeva, charakteristika 

onemocnění, příčiny, příznaky, diagnostika, léčba, komplikace, specifika ošetřovatelské péče. 

 

13. Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním žlučníku a žlučových cest 

Popis anatomie a fyziologie trávicího systému se zaměřením na žlučník a žlučové cesty, 

charakteristika onemocnění, příčiny, příznaky, diagnostika, léčba, komplikace, specifika 

ošetřovatelské péče. 

 

14. Ošetřovatelský proces u nemocného s akutní a chronickou pankreatitidou 

Popis anatomie a fyziologie trávicího systému se zaměřením na pankreas, charakteristika 

onemocnění, příčiny, příznaky, diagnostika, léčba, komplikace, specifika ošetřovatelské péče. 

 

15. Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním vylučovacího systému (akutní a 

chronické selhání ledvin, hemodialýza). 

Popis anatomie a fyziologie vylučovacího systému, charakteristika onemocnění, příčiny, 

příznaky, diagnostika, léčba, komplikace, specifika ošetřovatelské péče. 

 

16. Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním vylučovacího systému (zánětlivá 

onemocnění). 

Popis anatomie a fyziologie vylučovacího systému, charakteristika onemocnění, příčiny, 

příznaky, diagnostika, léčba, komplikace,  

specifika ošetřovatelské péče. 

 

17. Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním krve (anémie) 

Popis anatomie a fyziologie krve, charakteristika onemocnění a typy, příznaky, diagnostika, 

léčba, specifika ošetřovatelské péče. 

 

18. Ošetřovatelský proces u nemocného s diabetem mellitem 

Popis anatomie a fyziologie slinivky břišní, charakteristika onemocnění a typy, příčiny, 

příznaky, diagnostika, léčba, komplikace, specifika ošetřovatelské péče. 

 

19. Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním štítné žlázy 

Popis anatomie a fyziologie štítné žlázy, charakteristika onemocnění a typy, příčiny, příznaky, 

diagnostika, léčba, specifika ošetřovatelské péče. 
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20. Ošetřovatelský proces u nemocného s CMP 

Popis anatomie a fyziologie nervového systému, charakteristika onemocnění a typy, příčiny, 

příznaky, diagnostika, léčba, specifika ošetřovatelské péče. 

 

21. Ošetřovatelský proces u nemocného před a po totální endoprotéze velkých kloubu (kyčelní, 

kolenní) 

Popis anatomie a fyziologie kostí a kloubů, charakteristika, příčiny, příznaky, diagnostika, 

léčba, specifika ošetřovatelské péče. 

 

22. Ošetřovatelský proces u nemocného s onkologickým onemocněním (karcinom prsu) 

Popis anatomie a fyziologie prsu, charakteristika onemocnění, příčiny, příznaky, 

samovyšetření a prevence, diagnostika, léčba, specifika ošetřovatelské péče. 

 

23. Ošetřovatelský proces u nemocného s onkologickým onemocněním (ca plic) 

Popis anatomie a fyziologie plic, charakteristika onemocnění a typy, rizikové faktory a příčiny, 

příznaky, diagnostika, léčba, specifika ošetřovatelské péče. 

 

24. Ošetřovatelský proces u nemocného s onkologickým onemocněním (karcinom střev) 

Popis anatomie a fyziologie střev, charakteristika onemocnění, příčiny, příznaky, diagnostika, 

léčba, komplikace, specifika ošetřovatelské péče. 

 

 

25. Ošetřovatelský proces u nemocného s epilepsií 

Popis anatomie a fyziologie nervového systému, charakteristika onemocnění, příčiny, 

příznaky, diagnostika, léčba, komplikace, specifika ošetřovatelské péče u dětí i dospělých. 

 

26. Ošetřovatelský proces u nemocného na gerontologickém oddělení 

Období stáří, biopsychosociální a spirituální změny ve stáří, nejčastější problémy spojené se 

stářím, specifika ošetřovatelské péče u nemocného v terminálním stádiu, hospicová péče. 

 

27. Ošetřovatelský proces u nemocného na chirurgickém oddělení 

Předoperační příprava, pooperační péče, pooperační komplikace (KPR, kardiální respirační, 

trombembolické, vyprazdňování, dietetika, rehabilitace) 

 

 

 

 

V Brně dne 26. září 2018                                           

Mgr. Renáta Michálková 

        ředitelka 

 


